
 
 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH MIS MAWRTH 2015 

Rhifyn 159 

Annwyl Gyfeillion, 

Rwyf mewn penbleth ynglŷn â chân werin sy’n gyfarwydd i ni’r Cymry - hwyrach y bydd gan rywun ymysg darllenwr 

y Daflen wybodaeth all ddatrys y dirgelwch.  Y gân yw “Dafydd y Garreg Wen”.  Canwyd y gân gan Gôr Meibion Dol-

gellau a’r Cylch ac mae’n cael ei chanu gan enwogion megis David Lloyd, Bryn Terfel, Rhys Meirion a Mary Hopkins.  

Dwi’n siŵr bod y gân yn gyfarwydd i chi ond mi roddaf y geiriau i chi: 

‘Cariwch’, medd Dafydd, ‘fy nhelyn i mi, 

Ceisiaf cyn marw roi tôn arni hi. 

Codwch fy nwylo i gyrraedd y tant; 

Duw a’ch bendithio fy ngweddw a’m plant!’ 

 

‘Neithiwr mi glywais lais angel fel hyn: 

‘‘Dafydd, tyrd adref, a chwarae trwy’r glyn!’’ 

Delyn fy mebyd, ffarwel i dy dant! 

Duw â’ch bendithio fy ngweddw a’m plant!’ 

 

Cafodd y geiriau eu cyfansoddi gan y bardd John Ceiriog Hughes (1832-1887) o Lanarmon Dyffryn Ceiriog.  Roedd 

John Ceiriog Hughes yn swyddog rheilffordd ac un o’i ddiddordebau oedd barddoni a chasglu caneuon gwerin Cym-

raeg.  Cafodd y dôn ei chyfansoddi gan mlynedd ynghynt gan y telynor a’r cyfansoddwr David Owen (1712-1741) a 

oedd yn byw ar fferm Y Garreg Wen ym Morfa Bychan, ger Porthmadog.  Dywedir i’r dôn gael ei chyfansoddi ar y de-

lyn pan roedd David Owen ar ei wely angau.  Bu farw yn 29 mlwydd oed a chafodd ei roi i orwedd ym mynwent 

Eglwys Sant Cynhaearn, Pentrefelin. Dafydd y Garreg Wen oedd y gân Gymraeg gyntaf gafodd ei chanu ar y BBC a 

hynny ym 1923.  
Ychydig flynyddol yn ôl roeddwn yn dilyn cwrs gyda’r Brifysgol Agored ac ymysg y gwaith roedd DVD o ganeuon yn 

cael eu perfformio.  O dan y teitl ‘Classical and Romantic Music’ roedd ‘David of the White Rock’ yn cael ei chanu i 

gyfeiliant piano o’r 18fed ganrif. Y cyfansoddwr yn ôl y DVD oedd Joseph Haydn.   

Roedd Franz Joseph Haydn (1732-1809), a oedd yn frodor o Awstria, yn un o gyfansoddwyr mawr ei gyfnod.  Treuliodd 

rhan fwyaf o’i fywyd yn gerddor llys ym mhalas teulu mwyaf dylanwadol y wlad, sef y teulu Estarhazy.  Daeth ei waith 

fel cyfansoddwr caneuon yn y steil cerddoriaeth ‘classical’ yn enwog ac yn boblogaidd.  Yn ychwanegol i fod yn gy-

fansoddwr roedd hefyd yn athro cerddoriaeth ac un o’i ddisgyblion oedd Ludwig van Beethoven.  Mi dreuliodd rhan o’i 

amser yn Lloegr.  Beth synnodd fi gyda ‘David of the White Rock’ ei bod yn swnio’n debyg iawn i ‘Dafydd y Garreg 

Wen’.  Ond, roedd Joseph Haydn yn byw mewn cyfnod cyn John Ceiriog Hughes, awdur y geiriau. Mae’r stori yn 

ddirgelwch i mi - hwyrach y gallwch chi gynnig eglurhad. 

Roedd yn drist iawn clywed am ymadawiad Mrs Jean Williams-Jones, Y Borthol, Pencefn.  Roedd hi a’i diweddar ŵr, 

Mr. Bryn Williams-Jones, yn ffyddlon iawn i Gapel Salem.  Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn ȃ Jane ac Eifion, Nan a 

John a’r teulu oll yn eu profedigaeth.   

Tristwch o’r mwyaf oedd clywed hefyd, wrth i’r daflen hon fynd i’r wasg, am farwolaeth ddisymwth Mrs Ceinwen Da-

vies, Pen y Dalar, Llanelltyd, wedi cystudd cymharol fyr ond blin iawn. Rydym yn cofio’n annwyl iawn at Trebor, 

Llion, Elain a’u teuluoedd ac yn meddwl llawer amdanoch yn eich tristwch a’ch galar.  

Wrth i mi gwblhau’r llythyr hwn daeth y geiriau yma i’m cof ‘Nid oes bellach mwy i’w ddweud ond y mae llawer i’w 

wneud.  Felly, yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, awn allan i weithio’. 

   Yn gywir, ar ran y Swyddogion,  

      Henry M. Edwards 

OEDFAON MIS MAWRTH  2015 

Dydd Sul, Mawrth 1af-  Bore yn unig - Oedfa dan ofal Ms Meirionna Jones 

Dydd Sul, Mawrth 8fed - Bore a hwyr  – Y Parchedig Marcus Robinson, Bethel 

Dydd Sul, Mawrth 15fed - Bore a hwyr - Y Bnr. Eurwyn Pierce Jones, Abermiwl, Powys 

Dydd Sul, Mawrth  22ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala 

Dydd Sul, Mawrth 29ain - Bore a hwyr - Uno yn Judah ar gyfer eu Cymanfa Bregethu - Y Parchedig Judith Morris, Aber-

ystwyth 
Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Mawrth 5ed - Swper dathlu Gŵyl ein Nawddsant yng Nghlwb Rygbi Dolgellau - Bwyta am 7.30 p.m. 



 

 

 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Chwefror 5ed - Merch leol, sef Carys Edwards o’r Ganllwyd ddaeth i’n haddysgu a’n diddanu. Mae 

Carys yn ferch brysur iawn – mae yn ffermio gartef yn Nhŷ Cerrig, yn reolwr llwyfan yn ystod tymor y pan-

tomeimiau ac wrth gwrs mae yn cadw gwenyn ac y mae hyn yn mynd â llawer iawn o’i hamser. Mae hefyd yn 

mynd o gwmpas gwahanol gymdeithasau yn siarad am fêl, yn arddangos mêl mewn sioeau bach a mawr ac yn 

beirniadu mêl ar hyd a lled y wlad.  

Eglurodd fod lliw a blas y mêl yn dibynnu ar y blodau yr ymwelodd y gwenyn â nhw yn ystod eu gwaith hel 

neithdar a soniodd am rinweddau’r meddyginiaethol y mêl at anwyd ac at ddoluriau mân ar y croen. Hefyd 

roedd ganddi nifer o bethau wedi eu gwneud gyda mêl megis eli dwylo a thraed, cŵyr i roi sglein ar ddodrefn, 

canhwyllau a modelau cŵyr ac wrth gwrs y mêl ei hun.  Diolch i Helen Parry a Terry Lloyd am lywyddu a 

thalu diolchiadau ac i Carys am noson mor ddifyr.  

Nos Iau, Chwefror 19eg  - Noson yng nghwmni rhai o’r aelodau, wedi ei threfnu gan Llinos a Mona, a gafwyd 

yn y Gymdeithas ac fel yr eglurodd Mona, dipyn bach o Lobscows, ond Lobscows gyda thipyn o sylwedd go-

beithio. 

Y cyfarwyddyd i’r pedwar cyflwynydd oedd i ddethol hoff ddarn o farddoniaeth/ysgrif/stori/cerddoriaeth neu 

ddarn o gelfyddyd, gan ychwanegu ychydig am y bardd/awdur/cyfansoddwr/

arlunydd. 

Dewisodd Mona un o storïau byrion Kate Roberts, storïau a oedd wedi ei swyno ers 

pan yn blentyn ac eglurodd ei bod yn hoff iawn o’u hail ddarllen o dro i dro.  Cafwyd 

ychydig ffeithiau am fywyd hir Kate Roberts a hefyd beth a’i hysgogodd i fynd ati i 

ysgrifennu. Rhannodd Mona y stori “Nadolig y Cerdyn” allan o "Te yn y Grug" 

gyda’r aelodau. 

Dewisodd Henry rannu hanes ei gyfnod yn mynychu gwersi arlunio gyda Mary Wells. Roedd Henry yn amlwg 

yn mwynhau'r gwersi, ond yn anffodus fe ddaeth y gwersi i ben ac yng ngeiriau Henry, “biti am hynny”. Roedd 

Henry yn arbennig o hoff o wneud gwaith collage oherwydd byddai’n mynd ati gartref yn ogystal.  Roedd yn 

gwneud braslun yn gyntaf mewn llyfr sgets ac yna ei wneud yn fwy ac yna’n gludo tameidiau o bapur newydd 

arno. Cafodd ganmoliaeth fawr i’r llun gorffenedig a oedd o’r bythynnod yn hen Iard y Lion.  Roedd yn edrych 

yn broffesiynol iawn wedi ei fframio. Tybed pa ddoniau cudd eraill sydd gan Henry? 

Dewisodd Nerys son am ei hoff gyfansoddwr, sef Beethoven.Tra yn y Coleg Cerdd a Drama 

yng Nghaerdydd roedd yn derbyn gwersi piano gan ŵr o Wlad Pwyl, Mr. Grabowski - dyn 

hoffus ond strict iawn. Roedd Nerys wedi datgan mai ei hoff gyfansoddwr oedd Beethoven.  

Felly, cafodd gyfle i ddysgu’r ddwy sonata enwog, y “Pathetique” a’r “Moonlight”.  Caw-

som eistedd yn ôl a mwynhau gwrando ar ddatganiad o’r “Moonlight Sonata” oddi ar cryno-

ddisg. 

Dewisodd Llinos son am Mario Lanza ac fel y dywedodd, roedd hi wedi 

ei magu yn sŵn Mario Lanza, oherwydd mai ef oedd hoff ganwr ei mam. Ganwyd Mario 

Lanza, a oedd o dras Eidalaidd, yn Philadelphia yn Ionawr 1921. Mae’r cartref teuluol yn dal 

i  sefyll heddiw, ychydig strydoedd oddi wrth yr Amgueddfa a sefydlwyd er cof amdano. 

Cafodd ei ddrafftio i’r fyddin adeg yr Ail Ryfel Byd ond wedi’r Rhyfel parhaodd gyda’i as-

tudiaethau cerddorol a chafodd gytundeb gyda Columbia Artists yn ogystal â chontract i 

wneud ffilmiau gyda MGM. Ond, serch yr holl enwogrwydd, ni ddaeth bywyd dedwydd 

iddo! Fe’i plagiwyd gan broblemau gorbwysau ac roedd hefyd yn hoff iawn o’r ddiod 

feddwol! Bu farw yn 38 oed gan adael gwraig a phedwar o blant. Heddiw, bron i drigain 

mlynedd ers ei farwolaeth, mae cryno ddisgiau o’i ganeuon yn dal i werthu. Cawsom y fraint o wrando ar “O 

Sole Mia” a dwy gân allan o’r “Student Prince” sef “Drink, Drink, Drink” ac “I’ll Walk with God”.  

SWPER GŴYL DDEWI Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL  

Cynhelir swper Gŵyl Ddewi Cymdeithas Ddiwylliannol Salem yng Nghlwb Rygbi, 
Dolgellau nos Iau, Mawrth 5ed. Y bwriad yw ein bod yn barod i fwyta erbyn hanner 
awr wedi saith; felly, dylid cyrraedd rhywdro wedi saith, os am sgwrs. Pris y noson 
fydd £10 – am gawl, bara a chaws, pwdin, a phaned a chacen i orffen. Bydd angen i 
chi ddewis naill ai crymbl neu gateau i bwdin. Enwau ac arian (ymlaen llaw, os gwel-
wch yn dda) i Mona Hughes (423 200) neu Llinos Cadwaladr (423 741) erbyn dydd 
Sul,Mawrth 1af. Yn anffodus, ni fydd yn bosib rhoi ad-daliad os byddwch yn tynnu’ch 
enw yn ôl wedi’r dyddiad yma.  

http://cy.wikipedia.org/wiki/Neithdar

